
 

 
 

Indre Østfold kommune 

                    2020 

 

Møtereferat  

Tilstede: Thor Hals, Erik Unaas, Olav Breivik, Petter Schou, Saxe Frøshaug, Bjørn Sjøvold  

Forfall:  

 

Saksbehandler: 
Vår referanse: 
Dato: 22.12.17 

 

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 22.12.17  

Sted: Spydeberg kommunehus kl.08.00 – 11.00 

Konklusjoner Ansvar Frist 

1. Godkjenning av referat fra AU-møte 06.12.17 
Referatet ble godkjent. 
 

2. Oppsummering av fellesnemnd 19.12.17 og av det siste 
halvåret fra prosjektleder og leder fellesnemnd 

 
Fellesnemndsmøtet 19.12.17 ble gjennomgått. Møtet ble noe 
langt, og med innledende temainnlegg bør slike møter begynne 
noe tidligere.  
 
AU evaluerte det første halvåret, og oppsummerte med at 
prosjektet er i rute, samt at det fortsatt er viktig å avholde 
fellessamlinger med tanke på informasjon og kulturbygging. 

 
 

3. Justeringer av delprosjektmandater 
AU diskuterte eventuelle justeringer som må innarbeides i 
delprosjektmandater. Noen av disse gjelder overgripende felles 
temaområder: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Overgripende områder: 

• Klima og energi 

• Folkehelse 

• Kultur – (begge delprosjekter) 

• Økonomi/gevinstrealisering 

• Landbruk – 

• Frivillighet, lag og foreninger – det må sikres god kontakt 
og tilhørighet. 

• Nærdemokratiordninger – 
  

AU anser det blir viktig å få delprosjektene til å stimulere til 
nysgjerrighet og innovasjon. Prosjektet må skaffe rom til å løfte 
blikket og se langt fram i tid. Prosjektet må være offensivt i 
forhold til å søke midler til innovasjon og nytenkning.  
 

 
4.   Saker til PSU/fellesnemnd januar – vinter 2018 
- Omstillingsavtale 
- Økonomireglement 
- Uttalelse til fylkesmannen om kommunenes budsjettvedtak 
- Justeringer delprosjekter 
- Strategidokument digitalisering 
- ROS 
- Budsjettjustering –(møtegodtgjøring) 
- Evaluering/justering prosjektplan 
- --------------------------------------------- 
- AU ønsker en vurdering om det bør lages en sak på om gamle 

bommer på gamle E-18 bør fjernes når vi blir en kommune. 
 

5. Møteplan første halvår 2018 
 
AU vedtok følgende møteplan for første halvår 2018: 

• Fredag 12. januar 08.00 – 10.00 (Momarken) 
• Fredag 16.februar 08.00 – 11.30 (Spydeberg) 
• Fredag 16. mars 08.00 – 11.30 (Eidsberg) 
• Tirsdag 10.april 08.00 – 11.30 (Askim) 
• Mandag 7.mai 13.00 – 15.00 (Trøgstad) 
• Fredag 8.juni 08.00 – 11.30 (Hobøl) 
• Fredag 22.juni 08.00 – 11.30 (Trøgstad) 
 

6. Eventuelt 
a. Faktagrunnlag kommunetall: 

Prosjektleder bestilt kommunetall fra Agenda Kaupang + foretar 
bestilling på tall for 2017 
 

b. Informasjon til innbyggere: 
Staben sjekker ut. Reklamefinansiert infoavis eller vanlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



brosjyre i posten. 
 

c. Prosjektleder  
Kontor i Askim fra nyttår. 
  

d. Politiske møter 2018: 
Fellesnemnd avholdes i Askim fra 2018. Møtene i fellesnemnd 
streames. PSU-møter i de forskjellige kommuner 
 

e. Samling med delprosjektledere,  
Det må gjennomføres snarlig på nyåret en samling med 
delprosjekter. Tema: koordinering mellom delprosjekter og 
opplæring i prosjektverktøy. Stab følger opp. Delprosjektledere 
må være med i denne opplæringen. 
 

f. Budsjett 
Oppfølging og håndtering ble diskutert. Budsjettjusteringer 
foretas etter at delprosjektenes budsjetter er mer spesifiserte, 
trolig etter fellesnemndas møte 30.01.17. 
 

g. Skatt/innkjøp  
Arbeidsgrupper etablert for å søke raskt å avklare samarbeid på 
disse tjenesteområdene.  
 

h. Neste møte:  
Fredag 12.01.18 kl.08.00-10.00 på Momarken i Eidsberg.  

  
 
 

 

Askim, 02.01.17 

Bjørn Sjøvold, ref. 


